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“Nu te poți întoarce să schimbi
începutul, dar poți începe de unde
ești și poți schimba sfârșitul.”
– C.S. Lewis

Te-ai gândit vreodată la trecut şi la ce
s-ar fi întâmplat dacă ai fi făcut lucrurile
diferit? Poate ai reflectat la situaţii pe
care nu le-ai putut controla şi ţi-ai spus
că ţi-ar plăcea să fi fost altfel.
Cred că toţi am avut asemenea
momente în viaţă. În trecut când m-am
surprins petrecând prea mult timp
amintindu-mi de ele, îmi repetam că a
stărui asupra unor astfel de gânduri nu
este de ajutor şi nu va schimba
rezultatul.

EȘECURILE ȘI GREȘELILE DIN
TRECUT NE AJUTĂ, NE GHIDEAZĂ
ȘI NE ÎNVAȚĂ LECȚII IMPORTANTE.

Nimeni nu trece prin viață fără
provocări și greutăți. Eșecurile și
greșelile din trecut ne ajută, ne
ghidează și ne învață lecții importante.
Aceste amintiri seamănă uneori cu
nişte invitați nepoftiți – bine intenționate

și inofensive la început. Dar până să-ți
dai seama, se instalează comod și
rămân acolo mai mult decât ar trebui.
Asemenea reflecții se pot transforma în
obiceiuri mici, persistente, care nu
servesc niciunui scop și riscă să
provoace îndoieli și incertitudini. Poate
în cazul tău este vorba de o problemă
socială stânjenitoare sau de o greșeală
pe care ai făcut-o la muncă și care a
afectat un proiect.
Te regăsești în poziția de a repeta
scenariul în minte din nou și din nou,
gândindu-te la modul în care ai fi putut
acţiona diferit pentru a schimba
rezultatul. Trecutul este un lucru
amuzant. Poate fi o sursă de regret și
de “ce ar fi fost dacă” sau te poate
învăța lecții valoroase care te fac mai
puternic și te ajută să crești.
Când te surprinzi cu gândul prins în
trecut, fă un pas în spate şi în loc să te
frămânţi cu “oare ce ar fi depins de
mine pentru a schimba lucrurile?”,
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răstoarnă perspectiva şi întreabă-te:
“ce anume din ce am învăţat mă
ghidează şi mă susţine să fac o
alegere diferită în viitor?
Când te gândești cum te-au ajutat
astfel de momente să crești în direcția
potrivită, cred că îți dai repede seama
că ceea ce părea greșeală la început
are un scop valoros și te-a sprijinit să
devii ceea ce ești astăzi.
Nu vei mai putea să te întorci la
începuturi. Viața nu funcționează așa.
Dar poți întotdeauna să iei lecțiile pe
care le-ai învățat și să le folosești
pentru a crea viața pe care ți-o dorești.
Există întotdeauna un început nou în
fața ta, iar potențialul zilei de mâine
este nelimitat.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Country Managerilor
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Când faptele vorbesc la fel
de mult precum cuvintele
“Faptele vorbesc mai mult decât cuvintele”
spune un proverb şi în general viaţa arată
că aşa este. Există însă şi cazuri aparte.
Existaţi voi - oameni de acţiune care ştiţi să
folosiţi extraordinar şi cuvintele, şi puterea de
convingere a faptelor. Voi, echipa uluitoare
a României, care anul acesta v-aţi dovedit
puternici, indestructibili.
Sunteţi cea mai bună echipă pe care ne-o putem
dori. V-aţi adaptat muncii online şi mulţi dintre voi
utilizaţi deja cu măiestrie acest mediu al comunicării.
V-aţi propus mai mult şi v-aţi depăşit pe voi înşivă.
Am încheiat o lună fierbinte din toate punctele
de vedere; munca intensă pe care aţi depus-o,
strategiile pe care vi le-aţi construit şi succesele
obţinute vorbesc de la sine. Aţi avut o evoluţie
spectaculoasă şi suntem foarte mândri de voi.
În timp ce alţii s-au descurajat şi au renunţat, voi aţi
arătat că în situaţii dificile cea mai bună soluţie este
să apăsăm pe acceleraţie, să muncim mai intens,
mai inteligent, mai eficient. A fost greu şi nu va fi ușor
nici în continuare, dar în vremuri de criză se cunosc
marii lideri. Şi mai ales marii oameni.
Avem încredere totală în voi, în devotamentul vostru
pentru valorile companiei şi în inima voastră caldă
care ne face unici în lumea afacerilor.
Luna aceasta vom avea din nou Success Day online
unde vă aşteptăm să savurăm împreună gustul
acestor reușite. Suntem încântaţi de numărul mare
de calificări pe care îl vom sărbători. Va fi o întâlnire
fantastică pentru că o să ne împărtăşim experienţele,

ne vom sprijini şi încuraja unii pe alţii, ne vom
îmbrăţişa sufleteşte cu toată iubirea FOREVER.
Forever România și Republica Moldova merită
să fie pe harta succesului, la înălţimea unde au
propulsat-o eforturile voastre admirabile. Ştim că
sunteţi decişi să facem lucruri extraordinare şi luna
aceasta, şi în cele care vor veni.
Vrem să creştem în continuare odată cu Europa. Să
fim în continuare de folos cât mai multor oameni.
Să le punem la dispoziţie ceea ce au atâta nevoie
azi - o ghidare, un plan, o şansă pentru viaţă şi
carieră în siguranţă, demnitate şi prosperitate.
Suntem bucuroşi că dorinţa voastră de a evolua
v-a impulsionat şi v-a ajutat să vă adaptaţi strălucit
la situaţia prin care trecem cu toţii. Contactaţi şi
în perioada care urmează cunoștințele voastre din
trecut, împrieteniţi-vă la fel de entuziaşti cu oameni
noi. Lucrăm de acasă, însă mesajul nostru şi darul
Forever pot ajunge oriunde în lume.
Şi tocmai pentru că îl oferim tuturor, darul acesta
preţios se multiplică, iar familia noastră creşte.
Continuaţi să munciţi, să ajutaţi şi să iubiţi şi fiţi
siguri că viitorul va căpăta forma pe care v-o doriţi.
Mult spor în toate, vă îmbrățișăm pe toți,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România
foreverliving.ro
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Primii pași pe care o persoană îi parcurge în
călătoria Forever pot fi cu adevărat transformatori
- bogați în oportunități, entuziasm și sentimentul că
face parte din ceva măreț. De aceea este important
să dai tu tonul pentru oamenii din echipa ta, nu
doar la început, ci pe termen lung.

Îți amintești cum te-ai simțit când ți s-a
livrat prima comandă după ce ai
devenit Forever Business Owner?
Probabil că ai scos toate produsele din
cutie și le-ai aranjat în fața ta,
analizându-le atent, entuziasmat de
posibilitățile cu care veneau la pachet.
Prima experiență fizică cu afacerea
cuiva este foarte importantă și poate
da tonul pentru ceea ce urmează.
Nu este de ajuns să trimiți un pachet
de test, un C9 sau un TOF unui FBO
nou. Ajută-l să îmbrățișeze afacerea
împărtășindu-i cunoștințele tale despre
fiecare produs, experiența personală
cu acestea, preferatele tale și cum ai
folosi tu tot ce a primit el în prima
comandă.
Asta denotă entuziasm. Este primul
pas măreț în viitorul lor! De asemenea,
îi arată la ce se poate aștepta de la
tine, ca lider și partener în succesul lui.

Pentru că a ajuta oamenii să o ia pe
drumul cel bun este doar o parte din
misiunea ta. Când o persoană se
alătură afacerii tale, faci un pact cu ea;
dacă muncește intens pentru a-și
dezvolta afacerea, vei munci și tu la fel
de mult pentru a o ajuta s-o ducă la
următorul nivel.

Dar nu uita, în timp ce muncești să
ajungi tu însuți un lider eficient, ai
privilegiul și responsabilitatea de a
învăța de la alții. Pune întrebări, fii
curios și află cum funcționează
afacerile altora. Învață lucruri noi și
dă-le mai departe. Avem cu toții mai
mult succes când creștem împreună.

Poți să faci asta fiind tot timpul acolo,
devenind un exemplu și ajutându-l
să-și dezvolte abilități de lider. Atunci
când instruiești un membru nou al
echipei tale și îți împărtășești
experiența, îl ajuți să procedeze la fel
când promovează, la rândul lui,
produsele și oportunitatea.

Asistăm la succese și creștere în
întreaga lume. Să continuăm acest
trend împărtășind entuziasmul nostru
Forever și setând tonul care va defini
călătoria cuiva și îl va ajuta să realizeze
potențialul extraordinar al produselor
noastre și al afacerii care schimbă vieți
în mai bine!

Fă din calitatea de lider ceva copiabil și
dă-o mai departe liniei tale inferioare,
pentru ca toți membrii echipei tale să
devină generația următoare de lideri
Forever.

Continuați să zâmbiți,
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Gregg Maughan
President, Forever Living Products

Vara Forever
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AI STAT PREA MULT ÎN SOARE?
Nu înseamnă că trebuie să-ți strici vacanța sau
buna dispoziție. Oferă-i pielii tale confortul și
calmarea necesare după expunerea la soare cu
Aloe Vera Gelly. Această formulă specială conține
întreaga putere a aloei în cea mai pură formă.

–
y
l
l
e
G
a
r
Aloe Ve
ă
r
a
v
e
d
a
i
ț
c
a
r
t
s
i
d
i
ș
!
ă
u
n
i
t
n
o
c
foreverliving.ro

6

#EMR20

Felicitări tuturor
Suntem #ForeverProud de voi și vă felicităm pentru
perseverența, pasiunea și munca asidua care v-au adus în
liga exclusivista a Eagle Managerilor din întreaga lume.
Sunteti o inspirație pentru echipele voastre și sperăm ca
tot mai multe persoane să vă urmeze exemplul și anul
viitor să se regăsească printre calificații la
#EMR21, la o întâlnire de excepție în
Phoenix, Arizona!

Aurel & Veronica Meșter

Marius & Milentina Marcus,

Ionuț & Georgiana Stroe

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Nagy Ernő & Irma

Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Senior Manageri

Diamant Manageri

Soaring Manageri

Soaring Manageri

Senior Manageri
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Soaring Manageri

#EMR20
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calificaților la

#EMR20!
Romina & Cristian Doran

Daniel & Ligia Cifor

Marian & Dr. Monica Costiță

Derzsi Etelka & Sámuel

Senior Manageri

Senior Manageri

Senior Manageri

Senior Manageri

Rodica & Ghiță Codoban
Senior Manageri

Tatiana & Florin Gonț
Senior Manageri

foreverliving.ro
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#EMR20

Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Senior Manageri

Haidița Baștavela
Senior Manager

Rafael-Valer Loghin
Senior Manager

Ulbrecht Susana & Gavril
Senior Manageri

Veres Juliana
Senior Manager

Andreia Deac

Mariana Enii

Senior Manager

Senior Manager

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Elena Moraru

Senior Manageri
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Senior Manager

#EMR20

Florentina Șerban

Iuliana Baba

Maricel & Viorela Blaga

Deák Mihály & Katalin

Violeta Loredana Gânbuțan

Andreea Gruia

Sorbán Anna-Mária

Tatiana & Vasile Tofan

Silviu Ursu

Senior Manager

Manageri

Manager

Manager

Manager

Manageri
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Manageri

Manager

Manager

foreverliving.ro
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Spălatul pe mâini reprezintă, la ora actuală în lume, una dintre principalele
măsuri pentru menținerea sănătății pe termen lung, printr-o siguranță sporită
împotriva germenilor, virusurilor și bacteriilor. Acest gest, pe cât de simplu și
banal, dacă este realizat corect, vă poate ajuta să aveți o viață de calitate.

Totuși, astăzi, când atenția pentru igienizarea
mâinilor este de două ori mai mare decât
oricând, și alegerea produselor folosite în acest
scop trebuie să treacă printr-un filtru de selecție,
pentru a împiedica dezvoltarea altor probleme.
Cea mai afectată în urma spălărilor și igienizărilor
repetate ale mâinilor este pielea, care tinde să
se usuce, să devină sensibilă, iritată și chiar

să fie expusă riscului de alergii, din cauza
ingredientelor agresive din unele săpunuri.
Pericolul este slăbirea barierei naturale de
protecție a pielii împotriva germenilor, făcând-o
vulnerabilă și permițând astfel pătrunderea în
organism a diverșilor agenți patogeni.
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Aloe Hand Soap – grijă completă
pentru mâini
Din fericire, Forever a găsit o modalitate de a-ți
hidrata mâinile în timpul spălării. Concepută din
gel pur, stabilizat, de Aloe vera și agenți naturali
de curățare, formula blândă a Aloe Hand Soap
îți spală mâinile şi în același timp lasă pielea
catifelată.
Formula noastră cu gel 100% stabilizat de Aloe
vera și glicerină creează baza delicată naturală la
care am adăugat și alte ingrediente extraordinare:
extract de castravete, ulei din coajă de lămâie
și ulei de măsline, pentru a-i spori proprietățile
hidratante.
Castravetele ajută la calmarea pielii, în timp ce
uleiul din coajă de lămâie are acțiune duală, atât
astringentă, cât și hidratantă. Uleiul de măsline
este recunoscut pentru efectele sale antioxidante,
hidratante și chiar de întinerire a pielii.
În medie, oamenii se spală pe mâini de 8
ori pe zi, dar Consiliul Global pentru Igiena
recomandă ca spălarea să se facă mai des,
în special înainte și după anumite activități.
Pentru a evita situația în care pielea devine
iritată, este important să alegi un săpun care
să aibă grijă de mâinile tale.
Deși ai putea crede că doar săpunurile
antibacteriene sunt eficiente pentru
îndepărtarea germenilor, studiile au
demonstrat că orice tip de săpun este eficient
pentru igiena mâinilor. Diferența o face doar
modul în care este afectată pielea după
utilizarea lor, iar săpunurile antibacteriene tind
să fie mai agresive cu aceasta.

Conține:
Extract de castravete

Ulei din coajă
de lămâie

Combinația de uleiuri naturale, extracte din
fructe și cele mai bune descoperiri ale științei
transformă Aloe Hand Soap, cu parfum delicat
de mușețel, în produsul ideal pentru curățarea și
hidratarea pielii tale. Mâinile tale îți vor mulțumi.

De ce Aloe Hand Soap?
•

Fără parabeni

•

Conținut crescut de Aloe vera

•

Miros subtil, plăcut, de mușețel

•

Formulă lichidă, ușor de folosit

•

Dimensiune generoasă, pentru utilizare pe
termen lung

•

Formula emolientă

•

Conține extract de castravete, ulei de măsline
și ulei din coajă de lămâie

Ulei de măsline

foreverliving.ro
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Este indicat să te speli pe mâini:
• După pauze și activități sportive

•

După ce arunci gunoiul

• Înainte de a găti și a mânca

•

După schimbarea scutecelor

• La sosirea la/ de la locul de muncă, grădiniță
sau în/din orice alt spațiu educațional

•

După atingerea animalelor de companie

•

După ce îți sufli nasul, tușești sau strănuți
(recomandarea este să strănuți sau tușești în
cot, nu în palme)

• După utilizarea toaletei
• Înainte de atingerea fetei, nasului sau gurii

Cum te speli corect pe mâini?

Umezește-ți mâinile
sub jetul de apă și
apoi pune o cantitate
mică de Aloe Hand
Soap în palmă.

Freacă mâinile viguros,
timp de 20 de secunde,
distribuind spuma
săpunului pe toată
suprafața palmelor și
între degete.

Delicat cu mâinile tale, Aloe Hand Soap este
produsul lunii august, dar de departe ar putea fi
considerat produsul care nu trebuie să lipsească
din nicio casă, indiferent de luna anului, dar cu
atât mai mult în această perioadă.

Asigură-te că te
clătești corespunzător
pe mâini.

Usucă-ți bine mâinile
cu un prosop de
hârtie și închide
robinetul folosind
prosopul.

Curate, frumoase și sănătoase,
așa ar trebui să fie mâinile tale!
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Abilitățile viitorului
Când joci prima oară tenis, ți se pare că mingile vin către tine cu o viteză
incredibilă și aproape că te vor lovi. Însă prin exercițiu și antrenamente
constante înveți să-ți adaptezi poziția corpului și a rachetei și începi să le
trimiți înapoi. Astfel, o activitate care la început ți se părea dificilă devine chiar
plăcută. Te provoacă, dar îți aduce și satisfacție.
Acum, ce-ar fi dacă după ce
știi să joci tenis ar trebui să
înveți și baschet? Dar să prepari
mâncăruri asiatice?
Acesta nu este un articol
despre sporturi și nici despre
gătit. Exemplele de mai sus
sunt reprezentative pentru
ce înseamnă să deprinzi noi
abilități, pregătind un viitor în
care, iată, schimbarea este
singura certitudine.
Pandemia ne-a arătat foarte
clar cât de importantă este
capacitatea de adaptare la
contexte noi. Rapid și eficient
- așa ar trebui să fie răspunsul
nostru la provocările pe care
viitorul ni le aruncă în față,
asemenea unor mingi de tenis.
Durata de viață a unei abilități
personale a scăzut de la 30 de

ani la doar 6 ani. Iar această
perioadă de timp se contractă
pe măsură ce inovațiile
tehnologice transformă filmele
și romanele SF în realitate de
zi cu zi. Robotica, inteligența
artificială, automatizarea și
avalanșa de date au schimbat
profund viețile noastre,
atât la nivel personal, cât și
profesional.
În acest context, iată câteva
abilități utile pentru viitor. Le poți
dezvolta pas cu pas, începând
de acum, ca să-ți adaptezi mai
ușor afacerea la multe dintre
provocările ce vor urma.
1. Învățarea activă, continuă
Orice persoană își poate
dezvolta noi abilități și își poate
extinde orizontul cunoașterii,
învățând pe tot parcursul
foreverliving.ro
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vieții. Cei care sunt buni la
vânzări, la management sau
au capacitatea extraordinară
de a uni oamenii în jurul lor, nu
s-au născut, probabil, așa, ci
și-au cultivat cu răbdare aceste
trăsături.
Persoanele cu mentalitate
de creștere (growth mindset)
înțeleg că efortul de a-și
dezvolta noi abilități va avea ca
rezultat atingerea obiectivelor
și, deci, mai multe reușite
în viitor. Prin urmare, aceste
persoane sunt deschise la
provocări, învață din greșeli
și se adaptează mai bine la
schimbări.
Este vorba despre o
caracteristică specifică
antreprenorilor, aceea de a
căuta permanent să-și dezvolte
afacerea prin cultivarea, mai
întâi, a abilităților personale.
2. Inteligența emoțională
Este nu doar abilitatea de a
înțelege emoțiile celorlalți, dar și
capacitatea unei persoane de a
fi conștientă de emoțiile proprii,
de a le gestiona și exprima
corect în interacțiunea cu
ceilalți. Inteligența emoțională
ne ajută să avem relații
interpersonale mai bune, dând
dovadă de empatie, integritate,
înțelegere și respect.
Inteligența emoțională este
fundamentală în relația cu
clienții și partenerii din echipă.
Foarte important este să dai
dovadă de autenticitate în tot
ceea ce faci. Comportamentul
firesc te va ajuta să înțelegi mai
bine nevoile lor și să le oferi
produsele potrivite, ajutorul pe
care îl așteaptă, un cuvânt de
folos sau un gest care le va
face plăcere.
3. Creativitatea
Este un capitol unde oamenii
au un avantaj consistent față
de sistemele tehnologice,
deși cercetătorii antrenează

DEVINE O ARTĂ
SĂ COMUNICI
EFICIENT ȘI SĂ
TRANSMIȚI O
IDEE ÎN PUȚINE
CUVINTE

deja roboți să scrie știri sau să
compună poezii. Dezvoltânduți creativitatea vei găsi metode
inedite de a promova produsele
noi și de a-ți adapta modul de
lucru în funcție de context.
Creativitate înseamnă și să
știi să valorifici beneficiile
produselor și ale canalelor de
comunicare digitale, pentru a fi
mai aproape de clienții tăi.
4. Comunicarea
interpersonală
Tonul vocii, limbajul corporal,
modul în care scrii un mesaj
către un client sau un
colaborator vor conta tot mai
mult în viitor, când comunicarea
se va face în special la distanță,
cu ajutorul tehnologiei.
Devine o artă să comunici
eficient și să transmiți o idee în
puține cuvinte, dar fără exces
de emoticoane. Să te conectezi
emoțional cu persoana de pe
chat, pe care nu o vezi în fața
ta, sau să percepi starea de
spirit a celui cu care vorbești
la telefon, ca să-ți adaptezi
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mesajul, sunt abilități de viitor
valoroase pentru fiecare FBO.
5. Gândirea analitică
Cu atât de multe informații la
îndemână, trebuie să știi să faci
diferența între ce este util și ce
nu, bazându-te pe argumente
logice și selectând cu atenție
datele valide din fluxul uriaș de
informații care te asaltează.
Adaptarea la diferite situații,
așteptări, roluri și seturi de
competențe va fi mai ușoară
dacă reușești să te detașezi
pe cât posibil de context
și să privești din mai multe
unghiuri, folosind raționamente
pertinente. Capacitatea de
a alege sursele credibile
de informare reprezintă de
asemenea o abilitate valoroasă.
6. Abilitățile tehnologice
Tehnologia îți aduce stres sau
confort?
În trecutul apropiat, stăpâneai
tehnologia atunci când
cunoșteai programele din suita
Office și utilizai ușor internetul.
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o mare problemă, din cauza
amenințării financiare, sau,
dimpotrivă, ca o șansă de a
începe afacerea proprie și de a
trece pe un palier superior de
venituri. Iar în aceste vremuri,
subiectul e de mare actualitate
și te poate ajuta în sponsorizări.
Caută să-ți dezvolți încrederea
în sine. Doar așa poți testa
idei noi și poți experimenta
alte drumuri decât cele
bătătorite până acum. Lumea
e în schimbare accelerată, iar
abordarea ta antreprenorială
trebuie să-ți dea impulsul de
a căuta și valorifica fiecare
oportunitate care apare în acest
proces.
Prea mult?

Acum, abilitățile tehnologice
pot presupune, printre altele,
să administrezi un site în
Wordpress, să elaborezi și
să setezi în avans postări
Facebook sau chiar să
cunoști elemente de bază de
programare sau grafică pe
calculator. Cadrele de referință
se schimbă și devin din ce în ce
mai complexe.
Partea bună este că multe
aplicații și programe sunt
intuitive și poți înțelege ușor
cum funcționează, dacă îți
dai timp să le încerci și să le
explorezi. Nu-ți fie teamă să
ceri ajutorul prietenilor (mai ales
dacă sunt pasionați de IT) ca să
înveți cum să folosești inovațiile
digitale. Familiarizează-te cu
cât mai multe astfel de noi
tehnologii, deoarece îți pot
ușura munca și te ajută să te
organizezi mai eficient.

Este normal ca incertitudinea
să ne pună în gardă sau să ne
scoată pe moment din ritm.
Poate știi senzația aceea când
te dai jos dintr-un carusel și
simți o ușoară amețeală. Dar știi

și că ea va dispărea și vei reveni
la normal.
Viitorul va fi despre curajul
de a încerca, de a eșua, de
a învăța din greșeli și a găsi
soluții mai bune. Viitorul nu va
fi doar despre învățare, ci mai
ales despre dez-învățare și reînvățare.
În secolul mega-vitezei, ne
așteptăm ca absolut totul să
meargă „brici”. Dar suntem
oameni și uneori avem nevoie
de timp ca să ne adaptăm.
Oricine își poate dezvolta
abilitățile viitorului (sau măcar
o parte din ele) cu răbdare și
perseverență.
Totuși, nu te aștepta să deprinzi
peste noapte aceste abilități
sau să le stăpânești pe toate
perfect. Important este să le
conștientizezi și să iei decizia
interioară de a le asimila, în
ritmul tău.

Iar atunci când
obosești, odihnește-te
puțin, dar nu renunța.
Alexandru Israil
Specialist marketing

7. Valorificarea schimbărilor
Privește schimbarea ca pe o
oportunitate de a crește și a
inova, nu ca pe o barieră. De
exemplu, pierderea locului de
muncă poate fi percepută ca
foreverliving.ro
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Nou!
Acum şi în
România
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În ultimele luni, aproape că întreaga noastră existenţă s-a mutat online. Lucrăm,
comunicăm, cumpărăm și ne informăm cu precădere din mediul digital. Este un
context unic, în care atenția pentru sănătatea oculară ar trebui să fie mai mare
decât oricând, iar îngrijirea vederii adaptată acestui nou stil de viață.
Ochii sunt primii afectați de expunerea îndelungată la dispozitivele tehnologice
pe care le utilizăm în fiecare zi.
De câte ori nu ți s-a întâmplat să stai o zi întreagă
la birou, în fața calculatorului, și apoi să-ți petreci
pauza de prânz cu telefonul în mână, pentru a
vorbi cu prietenii sau doar pentru a naviga pe
rețelele de social media?
Dacă la televizor apare o nouă emisiune pe care
îți dorești s-o urmărești, orele în fața ecranului
se adună cu rapiditate. Vei fi surprins să realizezi
cât timp petreci zilnic captivat de asemenea
dispozitive. De obicei, adulții petrec 11 ore pe

zi cu ochii în fața diverselor tipuri de dispozitive
electronice: computere, telefoane mobile sau
televizoare.
Potrivit cercetării Nielson, nici adolescenții nu se
lasă mai prejos față de părinții lor, cu aproximativ
9 ore pe zi. Copiii între 8 și 12 ani alocă zilnic
până la 6 ore, lucru care, potrivit specialiștilor,
poate să aibă un impact devastator asupra
dezvoltării creierului.
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Este unanim acceptat faptul
că vârsta la care copiii
din ziua de azi au acces
la informație ne schimbă
total stilul de viață, lumea
este mai conectată ca
niciodată... însă cu ce
costuri pentru sănătate?
În mod normal, odată cu
apusul soarelui, ar trebui
să înceteze și expunerea
noastră la astfel de
dispozitive, căci altfel,
potrivit studiilor, apar efecte
negative nu doar asupra
ochilor.

APROXIMATIV 60% DINTRE CEI CARE
LUCREAZĂ ZILNIC LA COMPUTER
SE CONFRUNTĂ CU UN FENOMEN
CUNOSCUT DREPT SINDROMUL
PRIVITULUI LA CALCULATOR, CU
SIMPTOME PRECUM TENSIUNE
OCULARĂ, VEDERE ÎNCEȚOȘATĂ,
DURERI DE CAP, DE CEAFĂ SAU DE
SPATE.

Expunerea are efecte
similare cafeinei - ne ţine
mai mult timp în stare de
veghe şi fură din timpul stării
de repaus. Trimiterea de
mesaje text sau navigarea
pe rețelele de socializare
înainte de culcare poate
să îngreuneze procesul
de adormire, să provoace
amețeli sau alte tipuri de
disconfort.

De ce Forever iVision?
Știai că noul supliment pentru sănătatea ochilor Forever
iVisionTM este special conceput pentru viața în epoca
digitală? Acest supliment se bazează pe Lutemax® 2020,
un amestec brevetat, testat clinic, care duce îngrijirea
ochilor la un alt nivel, adaptat stilului de viață digital pe
care îl trăim cu toții astăzi mai mult ca oricând.
Două capsule pe zi vor contribui la îmbunătățirea stării
de sănătate oculară, indiferent de vârstă.
E ușor să ai grijă de ochii tăi în fața ecranelor digitale
Forever iVisionTM este un supliment de ultimă generație pentru
epoca modernă.
Un mix inovativ de carotenoide, vitamine și antioxidanți asigură
şi susține sănătatea ochilor. Forever iVision™ conține vitamina A
și zinc care contribuie la menținerea vederii normale, vitaminele
C și E care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului
oxidativ și un amestec puternic de extract din afine și Lutemax®
2020 — cu zeaxantină și luteină studiate clinic.

Forever iVisionTM | 624
foreverliving.ro
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Dacă vrei să afli cum se scrie succesul cu o simplitate desăvârșită, prin
perseverență și bucuria de a trăi Forever, ai ajuns în locul potrivit. Urmează
un interviu care oglindește perfect portretul unui lider de excepție, pentru
care cea mai frumoasă afacere din lume, așa cum este considerată afacerea
Forever, este un stil de viață care îi aduce zilnic zâmbetul pe buze și viața de
vis pe care nici nu și-o imagina în urmă cu 5 ani.
Ai spune că acești doi FBO vin, pur și simplu, de pe altă lume – sunt calificați la TOATE stimulentele
și programele Forever, sunt membri KLC, părinți de excepție ai celor doi copii (dintre care un bebe
de numai 4 luni), au o echipă fantastică, în plină ascensiune, pentru care sunt un model și sunt o
prezență constantă în cele mai râvnite topuri din Forever România. Ionuț și Georgiana Stroe, Soaring
Manageri, sunt printre cei cărora Forever le-a schimbat viața la 180 de grade, cu un stil de lucru
extrem de simplu, dar cu succes dovedit.

1

. Vorbește-ne puțin despre tine și Ionuț.

Cine sunteți, cum ați început Forever,
care a fost de ce-ul vostru?

Sunt Georgiana Stroe și îmi place să spun despre
mine că sunt mamă, soție, fiică, prietenă și că,
de aproape 5 ani, muncesc să devin un lider
extraordinar pentru echipa minunată pe care o
construim.
Eu sunt de profesie asistentă de farmacie și
înainte de Forever eram sigură că asta voi fi

toată viața. Dacă sunt persoane care citesc
revista noastră și sunt la fel de îndrăgostite de
profesia lor cum eram și eu, i-aș ruga să-și dea
lor în primul rând șansa de a vedea ce înseamnă
Forever, deoarece cu siguranță le-ar putea
schimba și lor viața, așa cum a făcut-o și în cazul
nostru.
Soțul meu, Ionuț, lucra în domeniul construcțiilor
și îi plăcea și lui foarte mult ceea ce făcea pe
atunci! Însă avem două minuni, pe Robert,
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TRĂIM VIAȚA LA
CARE ALTFEL N-AM
FI PUTUT DECÂT SĂ
VISĂM.

„

de 5 ani și jumătate, și pe Eva,
de doar 4 luni, iar pentru noi,
ei reprezintă cea mai puternică
motivație.
Forever a venit ca o soluție la
ceea ce căutam încă de când
s-a născut Robert. Pentru mine
era o necesitate să pot lucra
de acasă - locuiam la țară, asta
însemna că nu aveam acces la
creșă sau grădiniță cu program
prelungit și nici nu-mi doream
să ghideze altcineva primii pașii
ai băieţelului nostru. Aşa că
iniţial DE CE-ul meu a fost să-mi
egalez salariul de la farmacie și
Robert să descopere zi de zi
alături de mine frumuseţea vieţii.
Spun al meu și nu al nostru,
fiindcă la început Ionuț a fost
mai sceptic, dar pe măsură
ce a văzut ce înseamnă cu
adevărat Forever lucrurile s-au
schimbat, iar acum amândoi
spunem despre noi că nu
lucrăm Forever, ci trăim Forever.

2

. Ce schimbări a

adus Forever în viața
voastră?
Foarte multe, viața noastră este
schimbată cu totul, noi suntem
alți oameni.
În primul rând, dacă la început
eram eu cu visurile noastre și o
tabletuță spartă pe care lucram
din holul blocului unde locuiam,
astăzi avem cea mai frumoasă
echipa din România (așa cred
eu 😊), o echipă efervescentă
și unită.
Suntem calificați la toate
stimulentele companiei,
ne-am cumpărat două mașini
la care nici nu puteam visa, un
apartament nou, pentru care
nu a trebuit să facem un credit
pe 30 ani, așa cum este acum
trendul.
De curând ne-am cumpărat și
terenul pentru casa pe care o

vom ridica pentru copiii noștri,
am fost de două ori în SUA și
am vizitat foarte multe locuri la
care fără Forever cu siguranță
nu am fi ajuns.
Nu în ultimul rând, am construit
foarte multe relații frumoase
și am devenit noi înșine
variante mai bune ale noastre.
Continuăm să devenim cu
fiecare zi și, foarte important,
simțim că putem contribui
și ajuta și alte persoane să
trăiască ceea ce visează.

3

. Ultimele luni au fost

interesante pentru
toată lumea. Dar și mai
interesante pentru tine,
care ai născut și ți-ai mărit
frumoasa familie cu o
fetiță minunată, Eva, care,
împreună cu Robert, face
de acum parte din echipa
ta Forever. Cu toate astea,
nu ai lăsat niciun moment
garda jos în activitatea

foreverliving.ro
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ta Forever, nici măcar
imediat după naștere. Cum
ai resimțit tu toate aceste
schimbări în afacere, cât de
greu ți-a fost, ce provocări
ai întâmpinat și cum ai reușit
să te mobilizezi?
Pentru noi, ultima perioadă a
venit cu o creștere fantastică și
asta ne-a dat și nouă o viziune,
și un entuziasm extraodinar.
Deși pentru multe alte domenii
lucrurile nu au stat tocmai bine,
eu cred că ceea ce facem noi
este ceva ce funcționează,
indiferent de ceea ce se
întâmplă sau se va întâmpla.
Suntem binecuvântați să avem
o afacere care să ofere mereu
soluții, genialitatea cu care
Rex a construit Forever este
uimitoare, aici poţi obţine orice
îți dorești - mai mulți bani, mai
mult timp, o afacere fără riscuri,
siguranță, o sănătate mai bună.
Iar legat de faptul că am devenit
mamă pentru a doua oară chiar
în această perioadă, mai exact
la final de martie, pentru mine
asta nu a făcut decât să-mi
dubleze motivația. Dacă până
atunci motivația mea de fiecare
zi era Robert, acum este și Eva.

venirea Evei, dar când știi deja
că nu contează cât este de
ușor, ci cum poți deveni tu acea
persoană care să jongleze cu
noile provocări, găsești rapid
soluții.

4

. Sunteți mereu pe

un trend ascendent în
afacerea Forever, mereu
prezenți, mereu acolo unde
este nevoie de voi. V-ați
calificat din nou la Eagle în
această perioadă și sunteți
o prezență constantă în
topurile companiei, ba chiar
de 3 luni sunteți pe locul 3
la punctele totale. Ce faceți
pentru a rămâne mereu
acolo, în top?
Eu cred că rezultatele noastre
actuale sunt, de fapt, rodul unei
munci constante de aproape
5 ani. O urmare a faptului că
suntem extrem de pasionați
de ceea ce facem și că ne
străduim zilnic să dăm mai
departe ceea ce am primit și noi
trăim deja.
Iar foarte important este să
respectăm misiunea companiei
și să păstrăm lucrurile simple,
pentru a le putea duplica ușor.

Nu am simțit nevoia să mă
pun pe pauză nici măcar o zi,
fiindcă, așa cum spuneam, noi
suntem Forever, trăim Forever,
nu lucrăm Forever, și asta ne
face să fim motivați în fiecare
zi. În plus, chiar dacă noi am
realizat multe dintre visurile
noastre, mai avem foarte
multe persoane în echipă cu
care lucrăm cot la cot să-şi
împlinească visurile.
Provocarea perioadei a fost
integrarea Evei ca surioară a lui
Robert, dar cu iubire și răbdare
am reușit s-o depășim. Nu
spun că a fost ușor, mai ales
în primele săptămâni după
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Poziția în top 3 este, cu
certitudine, un rezultat al
echipei grozave pe care o
avem și căreia îi suntem tare
recunoscători. Iar recalificarea
în februarie la Forever2Drive,
nivelul 2, și în iulie din nou,
la nivelul 3, dar și la Eagle
reprezintă doar confirmarea că
afacerea Forever este într-un
moment de creștere fantastic.
Și mai este ceva: ne dorim
foarte tare să fim exemplul
pe care echipa să-l urmeze,
știți cum se spune, „oamenii
urmează pași, nu urmează
vorbe”.
Legat de partea de strategii și
atuuri ale acestei perioade, aș
spune că noi oricum eram în
mediul online în proporție de
70-80%.
Trecerea la 100% a fost ceva
natural, iar faptul că am putut
lucra așa a fost și rămâne un
foarte mare avantaj pentru mine
ca proaspătă mămică. Cel mai
puternic atu este reprezentat
de echipa mea de Manageri
(cărora le mărturisesc că le sunt
foarte recunoscătoare), cu care
lucrăm fantastic să dezvoltăm
cele mai bune și cele mai
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simple metode de lucru și, cu
siguranță, faptul că funcționăm
ca un tot.
Facem evenimente online
de business și de produse,
webinarii de lucru în echipă,
webinarii de recunoaștere și de
pregătire și totul se desfășoară
online, suntem prezenți și
iubim fantastic ceea ce facem,
iar atunci când pui energie și
pasiune în ceea ce faci apar
invariabil și rezultatele.

5

. Cum reușești să

recrutezi în aceste luni
destul de provocatoare? Ți
s-a părut mai ușor sau mai
greu? Ai avut parte de multe
refuzuri? Cum le-ai făcut
față?
În aceste luni recrutez ca și
până acum - online, nu am
simțit o diferența foarte mare,
de refuzuri am avut parte
mereu, încă din prima zi în
care am început să construim
această afacere, dar așa cum
spune și Jayne Leach, un „nu”
nu este un „nu”, este doar un
„nu acum”.
Eu am răbdare și investesc
timp în a construi relații și

încredere între mine și oamenii
pe care îi doresc în echipa
noastră și alături de care simt
că vom avea în continuare un
impact pozitiv. Și tot legat de
refuzuri îmi amintesc cum unul
dintre colegii noștri dintr-o linie
paralelă spunea la un eveniment
Business Day că ceea ce îl
validează pe el să stea în fața
noastră sunt, în mod cert,
refuzurile pe care le-a încasat.
Și chiar așa simt că este.

(și la cerere) și atunci nevoia ei
de a mă avea permanent alături
este destul de mare.
Avem întâlniri de echipă de trei
ori pe săptămână și lucrăm mult
și în întâlniri de susţinere, de 1
la 1 cu partenerii noștri. Avem
în fiecare zi între 3-6 întâlniri cu
oameni care cresc sau care
acum pornesc în afacerea lor și
au nevoie să fie ținuți de mână
și ghidați pas cu pas.

6.

Ce activități faci
în această perioadă
cu echipa pentru a o ține
aproape?
Așa cum îţi spuneam, trecerea
la 100% online n-a fost o
provocare pentru noi, ci mai
degrabă o normalitate. Pentru
mine este de foarte mare ajutor
în această perioada să pot
ajunge în toate colțurile țării, dar
și în afara ei.
Până acum ne-am dezvoltat
afacerea în 12 țări de unde
primim bonsuri lunare și pentru
care lucrăm de acasă, din biroul
meu, de lângă motivațiile mele,
mai ales că Eva este foarte
mică și este și alăptată exclusiv

foreverliving.ro
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Facem lunar două prezentări de
business online și un eveniment
personalizat de afacere, iar
în fiecare sâmbătă facem un
eveniment de produse pe o
categorie anume.

de făcut și pot deveni un lider
și un exemplu pentru echipa
noastră, în timp ce devin și un
exemplu pentru copiii noștri.
Nu vreau să le spun cum pot
deveni oameni de succes,
vreau să le arăt.

tău atrage tribul tău și energia
echipei tale este energia ta.
Aș spune liderilor să nu uite
că ei sunt termostatul propriei
echipe.

facă un lider în această
perioadă cel mai mult pentru
a-și dezvolta afacerea și a-și
menţine echipa motivată?

Și legat de asta - deși avem
foarte multe fete care au
devenit de curând mame, sunt
la fel de prezente în a lucra
pentru visul lor și sunt convinsă
că, în realitate, este puterea
exemplului care funcționează
mereu.

În cazul Evei este foarte diferit,
deși Ionuț este foarte implicat și
mă ajută enorm cu ea, mi s-a
întâmplat să țin evenimentul
online cu ea în brațe - sau
interviuri sau întâlniri de sprijin.

Iubesc întrebarea asta și am
răspuns mai sus fără să-mi
dau seama. Cel mai bun lucru
pe care îl poate face un lider
pentru echipa lui este să-i fie un
foarte bun exemplu, să fie acolo
mereu pentru oameni. Să le
împrumute viziunea și credința
lui în tot ceea ce face, să-i
împuternicească să devină și ei
lideri extraordinari.

Așa că singurul sfat pe care
îl pot da unui lider este să fie
el omul pe care și-l dorește în
echipă, să facă el ceea ce și-ar
dori să facă echipa lui și, în mod
cert, afacerea lui va fi una de
succes. Și să pună mereu preț
pe oamenii cu care lucrează,
să-i ajute să ajungă acolo unde
le-a promis atunci când au
început.

Dar asta nu mă deranjează
deloc, din contră, este
normalitatea mea de acum.
Mă simt binecuvântată că pot
jongla în fiecare zi cu tot ce am

Aud lideri care spun „dacă aș
avea și eu rezultate, aș avea
și entuziasm”. Eu insist - întâi
trebuie să ai entuziasm, ca
apoi să ai rezultate. Vibe-ul

Atunci când ai un bebe mic,
totul devine imprevizibil. Sigur,
Robert este deja mare, luna
viitoare merge la școală, iar el
este un copil Forever. Noi am
crescut împreună și înțelege
foarte bine ce face mami,
cunoaște fetele din echipă și
este foarte implicat și eu chiar le
recomand fetelor să-și implice
copiii în tot ce fac, fiindcă lor le
place foarte tare.

7

. Ce crezi că ar trebui să
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8

. Sunteți un exemplu

despre bucuria de a fi și
a trăi Forever. Vrem să știm
ce urmează în palmaresul
reușitelor voastre în
perioada următoare.
Reușitele noastre sunt reușitele
echipei noastre. Sunt atât de
mândră și recunoscătoare că
anul acesta și Andreia Deac,
și Loredana Gânbuțan sunt
calificate Eagle Manager, așa că
ceea ce ne dorim pentru 2020
este ca toți Managerii echipei să
bifeze stimulentele companiei
și, cu siguranță, așa va fi.

fiecare zi oamenii să trăiască
şi ei viața la care visează,
așa că misiunea noastră este
să schimbăm lumea și sunt
convinsă că deja o facem!

Vă iubim pe toți și
vă suntem profund
recunoscători.

Urmează multe bonusuri de
mașină, calificări de Eagle și
de Raliu Global și chiar și de
Chairman’s Bonus. Iar pentru
noi, până în decembrie este
planificată calificarea de Safir și,
bineînțeles, la fel ca până acum,
toate stimulentele.
Iubim Forever, trăim Forever,
vibrăm Forever și datorită
acestei oportunități trăim viața
la care altfel nu am fi putut
decât să visam. Ajutăm în

foreverliving.ro
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Forever Aloe Vera Gel®
favorizează absorbția
nutrienților? Forever
Aloe Peaches® combină
toate beneficiile celui
mai cunoscut gel al
nostru cu gustul
delicios și puterea
antioxidantă a
piersicilor bine coapte.
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Alexandru Vasilescu ,

Manager de Optimizare
Forever Living Products România
Bună, Alex. Spune-ne câteva
cuvinte despre tine și despre
călătoria ta în echipa Forever
România.

cu ei în scopul de a le face cât mai
uşor de înţeles condițiile corecte în
care să-și desfășoare activitatea în
FLP.

Sunt de 21 de ani alături
de Forever, practic de la
deschiderea companiei în
România, atunci când Dora &
Gabor au avut curajul fantastic
să dea o șansă unui tânăr
neexperimentat care tocmai
ieșise de pe băncile facultății.
Iar de atunci a început o
călătorie uimitoare, care
continuă și astăzi alături de ei,
de colegii mei și de toți Forever
Business Ownerii pentru care
zilnic gândim strategii și acțiuni
care să-i ajute în activitatea lor.

Anul trecut ai fost promovat ca
Manager de Optimizare Forever
România. Ce înseamnă asta
pentru tine, dar și pentru FBO?

În acești ani, am participat
activ la deschiderea tuturor
depozitelor și la modernizarea
lor, la instruirea colegilor despre
ce înseamnă procesarea,
facturarea şi gestiunea
produselor.
Am trecut de la sutele de
facturi scrise de mână în
primele luni din 1999 la facturi
digitale, de la tirurile de marfă
descărcate până noaptea
târziu, alături de Dora și Gabor,
la livrarea de acum, prin
curieri, prin simpla apăsare
a unor click-uri pe site-ul de
comenzi foreverliving.ro. Am
crescut odată cu compania,
am învățat o mulțime de lucruri
și am cunoscut mulți oameni
minunați.

Activitatea ta se desfășoară,
în principal, în departamentul
financiar-contabil?
Da, și una din principalele
mele responsabilităţi este
plata bonusurilor către FBO la
timp, dar și corect din punct
de vedere legal, precum și
comunicarea cât mai eficientă

Fiind de la începuturi aici, am
reușit să înțeleg foarte bine cum
funcționează compania și m-a
interesat întotdeauna să optimizăm
și eficientizăm munca tuturor.
Cunosc foarte bine activitatea
fiecărui departament și, în acest
moment, sunt în temă cu tot ce se
întâmplă de la intrarea pe poarta
firmei a produselor până la virarea
bonusurilor de vânzări către FBO.
Ceea ce mă atrage cel mai mult
sunt provocările pe care le-am
avut și le avem tot timpul, pentru
că, indiferent care sunt acestea,
ne pun totodată față în față cu
soluțiile.
Întotdeauna este o plăcere să
lucrez cu colegii din celelalte
departamente și, chiar dacă uneori
nu suntem pe aceeași lungime
de undă, izbutim mereu să facem
o echipă bună și să obținem
rezultate excelente. Am reușit
astfel să dezvoltăm împreună
multe proiecte minunate modernizarea site-ului de comenzi,
interconectarea departamentelor
prin diverse aplicații informatice.
Lucrând în departamentul
financiar-contabilitate, interacțiunea
cu FBO este destul de frecventă
și de sensibilă. Bucuria cea mai
mare a fost că am reușit să creăm
un sistem de ticketing prin care
facilităm comunicarea dintre FBO
și companie.
Toți FBO sunt invitați să ne scrie,
în funcție de departamentul care îi
interesează, la una dintre adresele:

suport_marketing@foreverliving.ro,
suport_as400@foreverliving.ro,
suport_comenzi@foreverliving.ro,
suport_contabilitate@foreverliving.ro,
suport_office@foreverliving.ro.
Una dintre provocările mele zilnice
este de a optimiza activitățile în
Forever România și Republica
Moldova, de a lucra cât mai rapid
și eficace, de a identifica împreună
cu colegii și FBO unde sunt
problemele și cum să le rezolvăm
cât mai repede.
Cel mai nou proiect pe care îl
desfășurăm în această perioadă în
echipa noastră este modernizarea
principalului depozit de comenzi
online - Otopeni - despre care
vă pot spune doar atât: va fi
foarte modern și va mări viteza
și numărul de colete cu cel puțin
30% față de ceea ce este în
prezent.
Dragi FBO, vă asigur că după
tot ce am trăit și am văzut în
compania noastră timp de 21 de
ani, tot ceea ce face întreaga
echipă, fiecare departament,
proiect, idee sunt gândite în
beneficiul vostru. Totul are drept
scop să fim mai rapizi, mai
eficienți, mai productivi, pentru ca
activitatea lor să se desfășoare în
deplină armonie cu vremurile pe
care le trăim.
foreverliving.ro

26 Club Forever

CLUB100
Liliana Berdan
Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiță
Rafael-Valer Loghin

CLUB60

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna iulie, au acumulat
minimum 100 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Alexandra Badea
Marius & Milentina Marcus
Niculina & Viorel Ciuchea

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna iulie, au acumulat
minimum 60 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Ionuț & Georgiana Stroe

Gizella & Marius Botiș

Violeta Loredana Gânbuțan

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Nagy Ernő & Irma

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Valentina Chelu

Ana-Maria Scobercea

Csoma Josif & Melinda

Maria Pop

Silviu Ursu

Viorica & Viorel Moca

Daniel & Maria Parascan

Mariana Enii

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Deák Mihály & Katalin

Domnica Ungureanu
Elena Stochiță
Sefora Herbei
Carina & Sebastian Iacătă
Vasilica Crăciun
Elena Moraru
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Daniela Biro
Pethő Roland Tiberiu
Camelia Dincuță
Monica & Cristian Lepădatu
Marilena Culișir
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STIMULENTUL 1

Bandi Attila & Izabela
Viorica & Neculai Bărdaşu
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Derzsi Etelka & Sámuel
Romina Doran
Gál Irén
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Şerban
Szabó Éva

Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

STIMULENTUL 2

Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan
Szabó József

STIMULENTUL 3

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

foreverliving.ro

28 Top Forever

TOP 20 P.C.
non-manageriale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Liliana Berdan
Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiță
Rafael-Valer Loghin
Marius & Milentina Marcus
Niculina & Viorel Ciuchea
Ionuț & Georgiana Stroe
Nagy Ernő & Irma
Valentina Chelu
Violeta Loredana Gânbuțan
Daniel & Maria Parascan
Alexandra Badea
Csoma Josif & Melinda
Elena Stochiță
Sefora Herbei
Silviu Ursu
Carina & Sebastian Iacătă
Cristian Costinaș
Vasilica Crăciun
Domnica Ungureanu
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Liliana Berdan

TOP 20 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna iulie
Primii 20 FBO (Forever
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe
puncte non-manageriale şi au
fost Activi în luna iulie.

Top Forever 29

TOP 20 P.C.
totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vajda Katalin
Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meşter
Ionuț & Georgiana Stroe
Gizella & Marius Botiş
Marius & Milentina Marcus
Maria Pop
Camelia Dincuţă
Daniel & Maria Parascan
Nagy Ernő & Irma
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Romina Doran
Marian & Dr. Monica Costiță
Kele Mónika
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Derzsi Etelka & Sámuel
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
TOP 20 în funcţie de pc
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi totale realizate în luna iulie
Primii 20 FBO (Forever
Ramona Vingan
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe pc
Liliana Berdan
totale și au fost Activi în luna
Elisabeta-Maria Iuga
iulie.
foreverliving.ro

30 Calificările lunii iulie

Calificările lunii iulie
Supervizori

Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în
2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Diana Gabriela Avramia

Valea Lupului, IS

Liliana Berdan

Denisa Florentina Bejan

Oradea

Anda Filimon

Marian Berdan

Iași

Sabin Mocanu

Melinda Blagu

Toplița, HR

Crina Gabriela Țifrea

Liliana Daniela Bumbaru Mărăcineni, AG

Marcela Dragoș

Ladislau Ciobotaru

Brașov

Aszalos Ibolya & Csaba

Alina Coman

Constanța

Atena-Izabela Antonaru

Stelian Dragomir

Tecuci

Domnica Dragomir

Marcela Dragoș

Tecuci

Elena Lidia & Vasile Costea

Lavinia Duma

Baia-Mare

Alexandru Duma

Adriana Marina Dumitru

Fântânele, AR

Alexandru Mihai Neș

Roxana Georgescu

București

Cristina Chima

Nicolae Ioan Săraru

Oradea

Viorica & Viorel Moca

Cristian Ion Stanciu

Comarnic, PH

Carina & Sebastian Iacătă

Adina Stanichevici

Rădăuți, SV

Oana Suhan

Teodora Ștefan

Popești Leordeni, IF

Nicoleta & Adrian Dumitru

Oana Suhan

Rădăuți, SV

Ioan Rădăcină

Mihaela Vulpe

Hârșova, CT

Dorina Olar

Aurelia Baltă

Chișinău, Rep. Moldova

Ion Badea

Domnica Lazăr

Chișinău, Rep. Moldova

Ion Badea
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Calificările lunii iulie
Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni
calendaristice consecutive.

Asistent Manageri
Nume

Localitate

Sponsori

Elena Lidia & Vasile Costea
Melania Lazăr
Sabin Mocanu
Florentina Mirela Pârvan

Tecuci

Domnica Dragomir
Cristian Costinaș
Liliana Berdan
Melania Lazăr

Manageri

Forever Business Owneri care au obținut cel puțin 120 pc în 2 luni
calendaristice consecutive sau 150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Cristian Costinaș
Gabriela Hofman
Ion Badea

Baia-Mare, MM

Rafael-Valer Loghin
Endira & Gihan Bechir
Alexandra Badea

Remetea Chioarului, MM
Iași
Șomcuta Mare, MM

Constanța
Hîncești, Rep. Moldova

Senior Manageri

Forever Business Owneri care au 2 Manageri
Recunoscuți în prima linie sponsorială.

Nume

Localitate

Sponsori

Endira & Gihan Bechir
Elena Stochiță

Murfatlar, CT

Florentina Șerban
Elena Moraru

Chiajna, IF

Diamant Manageri

Forever Business Owneri care au 25 Manageri
Recunoscuți în prima linie sponsorială.

Nume

Localitate

Sponsori

Constantin & Tania

Iași

Tatiana & Vasile

Popa

Tofan
foreverliving.ro
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Calificări Globale
Supervizor

Localitate

Tatiana Godorogea
Tatiana Roșu
Sorica Bolog
Györfi István
Ramona Cornelia Puslenghea
Ancuța Sanda & Sorin Teodor Botis
Răzvan-Aurelian Coman
Mihaela Iusein
Simona Mălai
Lucia Manuela Szilagyi
Ana Maria Pupaza
Roxana Jilavu
Bianca Mariana Godje
Ana Artene
Mihaela Bonat
Nagy Adél Ibolya

Sponsori

Ialoveni
R. Criuleni
Brașov
Satu Mare
Slanic Moldova, BC
Valea Crișului, BH
Pincota, AR
Constanța
Târnăveni
Reșița
Hunedoara
Cazașu, BR
Satu Mare
Tunari, IF
Baia Mare
Odorheiul Secuiesc

Alexandra Ostafi
Alexandra Ostafi
Mariana & Radu Cătălin Papadopol
Daniela Biro
Daniel & Maria Parascan
Felicia Georgeta & Liviu Martin
Alina Tudose
Elena Moraru
Ionuț & Georgiana Stroe
Sorina Elena Grama
Nicoleta Negrescu
Nicoleta Negrescu
Alina Nicoleta Suceveanu
Loredana Gânbuțan
Mihaela Hudea
Piroska Balázsi

Asistent Manager

Localitate

Sponsori

Alexandra Ostafi
Elena Enache
Marinela Liliana & Gheorghe Narita
Radu Vingan & Alexandra Vadan
Mircea Ivanof
Valer Ioan Pop
Corina Palosi

Bubuieci

Elena Stochiță
Marius & Milentina Marcus
Ana & Gabriel Piparcă
Ramona Vingan
Liliana-Petronela Vasiliu
Rafael-Valer Loghin
Valentina Chelu

Manageri

Localitate

Sponsori

Daniela Paraschiv
Mihaela Hudea

Pitești, AG

Elena Stochiță
Teodora-Betuela Zifceac

Iași
Jimbolia, TM
Cluj Napoca
Galați
Plopiș, MM
Seini, MM

Mediaș, SB

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna iulie
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Info 33

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:
nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit – suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fişe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
0723.603.556,
0726.332.140,
0726.332.157,
0726.332.178;
aviatorilor@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Gel calmant și hidratant
- perfect după o zi
fierbinte de vară!
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori

Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Aanicai, Atena Florina

Piatra Neamt

Bangala, Ionela Vasilica

Moieciu

Adam, Amalia Amelita

Arad

Baran, Elisabeta

Cluj-Napoca

Aga, Ancuta

Cintei

Barcauan, Georgiana-Teodora

Com. Siria

Alexa, Ramona Gabriela

Beresti

Barcutean, Corina

Fagaras

Amarandei, Diana-Andreea

Boldesti-Scaeni

Bargan, Ecaterina

Ungheni, R. Moldova

Ambrus, Ana-Maria Cristina

Timisoara

Bechis, Maria Gabriela

Bistrita

Ambrus, Erika

Gheorgheni

Bede, Erika

Cluj-Napoca

Ambrus, Felicia

Beius

Bedo, Zoltan

Baraolt

Ambrus, Kinga

Ciumani

Bene, Maria Melinda

Viile

Ambrus, Levente

Praid

Berbecea, Estera

Arad

Andronic, Adriana

Constanta

Berkeczi, Gyongyike

Varsag

Anegroaie, Andrei Gheorghe

Targu Neamt

Bilt, Elena

Cluj-Napoca

Anton, Maria

Oradea

Birsan, Maria Daniela

Sibiu

Aparaschivei, Angela

Dorohoi

Bizon, Constantin Mircea

Pascani

Apintei, Gabriela

Leresti

Blaga, Florina

Oradea

Ardelean, Mihaela

Bocsig

Boar, Adrian

Turda

Ardelean, Sorin Stefan

Sighetu Marmatiei

Bocaneala, Iulian

Bacau

Arlet, Renata

Halmeu

Bodean, Ana Maria

Bucuresti

Armasu, Maria

Iasi

Bodian, Szabolcs

Racos

Arnaut, Carolina

Falesti, R. Moldova

Boeva, Angela

Chisinau, R. Moldova

Arsu, Zoita Claudia

Alba Iulia

Bogar-Zsizsnyowszky, Klara-Aniko

Targu Mures

Astilean, Livia

Cluj-Napoca

Bolchis, Constanta Ioana

Bucuresti

Avram, Izabela Andreea

Balan

Borsos, Hajnalka

Joseni

Baban, Alina

Belcesti

Borta, Natalia

Ialoveni, R. Moldova

Badea, Catalin

Timisoara

Botan, Anastasia

Orhei, R. Moldova

Bagiu, Cristina

Buzau

Botomei, Alexandra Andreea

Codlea

Balba, Stefan

Fagaras

Bozantan, Ioana Iuliana

Busag

Baldasici, Oana

Floresti

Braduceanu, Mariana Diana

Constanta

Baluta, Cristian

Sascut

Branic, Vasile

Sarasau

Bandi, Camelia

Chiraleu

Breazu, Bianca-Daniela

Drobeta-Turnu Severin

Bandi, Emese Julia

Cluj-Napoca

Brindo, Dana

Baia Mare
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Bristena, Andrada Stefanca

Sighetu Marmatiei

Constantin, Aurica

Lanurile

Bucur, Mihaela

Sangeorgiu De Mures

Contiu, Cornelia

Culcea

Bucuras, Stefania Felicia

Harman

Copos, Maria

Loc. Siria

Buhai, Alexandru Vasile

Somcuta Mare

Cosarba, Cristina Ramona

Arad

Bujanca, Lidia Emanuela

Arad

Cosma Muresan, Razvan Vasile

Baia Mare

Bujor, Iulia Alexandra

Rugasesti

Cotut, Alexandra Ioana

Oradea

Bulubasa, Alexandra

Craiova

Craciun, Darius Paul

Barsau De Sus

Buta, Alina-Iosiana

Sibiu

Craciunescu, Andreea Raluca

Bucuresti

Butuc, Cristina

Iasi

Crai, Catalina

Hunedoara

Buzle, Naomi Georgia

Oradea

Cringureanu, Mihaela

Slatina

Calinescu, Adriana

Bascov

Cristea, Anicuta

Baleni

Calugar, Alexandra

Campia Turzii

Cristea, Petronela

Moinesti

Carlea, Georgiana Iulia

Oradea

Cristian, Crina Cristina

Brasov

Carson, Vasilia

Sanandrei

Ctitor, Boris

Dubasari, R. Moldova

Caus, Elena Alina

Braila

Cumpana, Agrepina

Orhei, R. Moldova

Cazacu, Lilia

Criuleni, R. Moldova

Czeili, Brigitta Tunde

Carei

Cecoi, Irina

Calarasi

Damsa, Cornelia-Ludovica

Chendrea

Chelsoi, Cornelia Elena

Iasi

Dancu, Gabriela Bianca

Sibiu

Chiches, Ana

Vodnic

Dangu, Ana-Maria

Bucuresti

Chira, Daniel Emil

Piatra Neamt

David, Adi

Dumbravita

Chirila, Alina

Iasi

Deac, Zamfira

Baia Mare

Chis, Izabella

Ardud

Demeter, Beata

Miercurea Nirajului

Ciobanescu, Zorina Valerica

Caracal

Dianca, Paul Nicolae

Constanta

Ciobotar, Sanda

Ilisua

Dihel, Rebeca

Cintei

Ciucan, Luminita

Ploiesti

Dinca, Catalina

Bucuresti

Cleciu, Cristian

Tunari

Dinca, Nicoleta

Popesti-Leordeni

Cocis, Adrian

Tarnaveni

Dira, Otilia Marinela

Segarcea

Cojan, Cristina

Botesti

Dobre, Rodica

Buzau

Cojocariu, Elena Luminita

Pucioasa

Docze, Timea

Marcusa

Cojocaru, Gabriela

Bucuresti

Dohotaru, Diana-Petronela

Dingeni

Cojocaru, Hadasa

Targu Mures

Dorobantu, Adriana

Odobesti

Colesniuc, Alexandra

Suceava

Dragnescu, Mihai

Constanta

Coman, Mariana

Slobozia

Dragomir, Ancuta

Roznov
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Dragomir, Laura Simona

Lugoj

Glodeanu, Anisoara

Horia

Dragos, Ana-Maria

Dumbravita

Godea, Mariana

Chisinau, R. Moldova

Dragota, Zoe

Hateg

Godorogea, Daniela

Criuleni, R. Moldova

Dubariu, Delia

Frumuseni

Gombos, Karolina

Damieni

Duma, Victoria

Ocna Sugatag

Govor, Isabela

Oradea

Dumitriu, Ana Violeta

Dumbrava Rosie

Grecu, Gina Camelia

Pascani

Enache, Rodica Mihaela

Braila

Grigoras, Mariana Carmen

Brasov

Erdelyi, Ramona Janina

Somcuta Mare

Grosu, Mihaela

Arad

Esanu, Natalia

Chisinau, R. Moldova

Gutanu, Constantin

Brasov

Farcas Oancea, Gianina Bogdana Pancota

Gutt, Ileana

Bucuresti

Fazakas, Robert-Jozsef

Borsec

Gyorgy, Arpad Zoltan

Hoghia

Feher, Andrea

Valea Lui Mihai

Haidei, Diana

Gura Vitioarei

Feher, Bianca Antonela

Odoreu

Haita, Bianca Teodora

Bucuresti

Feher, Mirela Simona

Sag

Halmagean, Gabriela

Pancota

Fejer, Eniko

Joseni

Halmaghi, Camelia

Sibiu

Fildan, Daciana Florina

Oradea

Has, Teodora

Oradea

Filip, Alexandra

Mocira

Helmut, Elena

Drochia, R. Moldova

Florea, Mihaela

Iasi

Herman-Racz, Kinga

Borsec

Frumosu, Corina Elena

Stamate

Hirjan, Mariana

Sibiu

Furnigea, Vasilica

Galati

Hristu, Elena Gabriela

Giuvarasti

Gabor, Valentin Iulian

Bacau

Ienciu, Gabriel Flavius

Baita

Gafton, Camelia

Costi

Iftode, Daniel

Turda

Galea, Rafaela

Oradea

Ihos, Anita

Bragadiru

Galffy, Melinda

Miercurea Ciuc

Ilea, Paula Elena

Cluj-Napoca

Gaspar, Agnes

Baraolt

Ilescu, Maria

Telenesti, R. Moldova

Gavril, Cornelia

Fieni

Ilie, Elena

Bucuresti

Gavrilescu, Iuliana-Cristina

Bucuresti

Ilie, Ioana

Craiova

Gavris Ciurdas, Paul Andrei

Baia Mare

Imreh, Monika

Craciunesti

Geaman, Elena Marinela

Ion Creanga

Ion, Marian

Bucuresti

Ghebeles, Carmen Florentina

Arad

Ion, Marinela

Buzau

Gheorghita, Lilia

Chisinau, R. Moldova

Ionescu, Cristian

Bucuresti

Ghiban, Ioana

Agigea

Ionescu, Cristian Eduard

Bucuresti

Ghinea, Lacramioara

Focsani

Iordache, Tincuta

Focsani

Gincu, Marina

Soroca, R. Moldova

Irimia, Gabriela

Valea Lunga-Cricov
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Ispas, Andrada Andreea

Selimbar

Maries, Georgiana Iulia

Buciumi

Ivan, Simona

Stefanestii De Jos

Marin, Doina Elena

Bacau

Jalba, Ana

Bubuieci, R. Moldova

Maties, Crinel-Ioan

Deva

Jozsa, Csenge

Galesti

Matyasovszki, Maria-Rozsika

Satu-Mare

Jozsa, Melinda

Odorheiu Secuiesc

Mereuta, Andreea

Bucuresti

Juhasz Andras, Reka Zsuzsanna

Miercurea Ciuc

Mesa, Gianina

Bucuresti

Kallai, Zita

Zetea

Meszaros, Ferenc-Lajos

Odorheiu Secuiesc

Kaposzta, Camelia

Jilava

Metehau, Mihaela-Paula

Magura

Karasi, Erika

Vetis

Mighiu, Maria

Bacau

Kiss, Alina Victoria

Deva

Mihai, Damalis

Arad

Kiss, Maria

Sovata

Mihai, Nicoleta Dorica

Lipova

Kovacs, Kriszta

Talisoara

Mihaila, Constantin-Sorin

Bacau

Kovacs, Timea

Sanzieni

Mihaly, Brigitta

Malnas

Lazar Bila, Sorin

Remeti

Mirca, Cristina

Chisinau, R. Moldova

Lazar, Ionut

Ovidiu

Mironescu, Adrian

Botosani

Lazar, Mirela Viorica

Buzau

Mocanu, Mariana

Bucuresti

Licsar, Janiela-Monica

Giurgiu

Moga, Teodora

Oradea

Linca, Alexandra-Mihaela

Glina

Moldovan, Ilona

Cristesti

Lorincz, Elvira

Capalnita

Molnar, Anca Monica

Baia Mare

Lorincz, Robert Lehel

Jimbor

Molnar, Magdolna

Lunca De Jos

Lucaci, Paula

Dumbravani

Morar, Alina

Saulia

Luianov, Cristina

Peciu Nou

Mosman, Janette Mariana

Bucuresti

Lungu, Rahela Ruxandra

Arad

Mosteanu, Claudia

Slatina

Lupascu, Elena

Magdacesti, R. Moldova

Mot, Stefan

Cluj-Napoca

Lupsac, Marieta Ionela

Sighetu Marmatiei

Movileanu Leahu, Svetlana

Dubasari, R. Moldova

Lupu, Andreea

Parjol

Moza, Darius

Oradea

Magyarosi, Csilla

Chendu

Muntean, Ramona

Dumbravita

Manciulea, Mariana

Galati

Munteanu, Gheorghe Radu

Sighetu Marmatiei

Mandrut, Andrea Ghiocela

Sighetu Marmatiei

Murgu, Dorina Ionela

Resita

Manu, Mirela

Medgidia

Mutiu, Mihaela Cristina

Sighetu Marmatiei

Maravela, Alina

Bucuresti

Nastase, Oana Valeria

Alexandria

Marc, Tunde

Baia Mare

Natea, Catalina Elena

Iasi

Marcu, Robert Cristian

Somcuta Mare

Nazarovici, Evdochia

Botosani

Mare, Lidia

Baia Mare

Nebis, Radu

Movilita

foreverliving.ro

38 Calificările lunii iulie

Negoescu, Marcela Claudia

Timisoara

Podar, Dorina Florica

Satu Mare

Negoita, Simona

Bucuresti

Pop, Andrea Timea

Satu-Mare

Negrusa, Alin Constantin

Sopteriu

Pop, Carmen Claudia

Cluj-Napoca

Negruta, Ivana

Chisinau, R. Moldova

Pop, Loredana Liliana

Cluj-Napoca

Nelet, Andrei Cosmin

Campulung

Pop, Mihaela

Buciumi

Nemes, Marcela

Spring

Pop, Raluca Lenuta

Baia Mare

Nevolnicu, Gabriela

Bucuresti

Popa, Ana-Maria

Podu Turcului

Nica, Loredana

Ploiesti

Popa, Aurelia

Oradea

Niculae, Alexandra

Teisani

Popa, Gabriel Daniel

Arad

Niculae, Veronica

Oltenita

Popa, Ilinca

Com Gropeni

Nitulescu, Aurelia Cristina

Bacau

Popa, Stefania Ramona

Targu Jiu

Nogali, Natalia

Balti, R. Moldova

Popescu, Lenuta Mihaela

Vinga

Novak, Edina

Pancota

Poputa, Liliana

Cluj-Napoca

Obolenschi, Timea Melinda

Targu Mures

Pricop, Loredana

Bucuresti

Oprea, Andreia

Livada

Puiu, Stela

Floresti, R. Moldova

Oprea, Oxana

Chisinau, R. Moldova

Putere, Elena Adelaida

Balesti

Orosz, Emese

Satu Mare

Raboveanu, Doina

Constanta

Osan, Madalina Veronica

Baia Mare

Rachovan, Camelia Ioana

Sighetu Marmatiei

Palancianu, Armand

Roman

Racu, Annamaria

Tg Secuiesc

Paleoca, Corina

Tritenii De Sus

Radulescu, Constantin

Sibiu

Papp, Istvan

Odorheiu Secuiesc

Rahovean, Gabriela

Sebes

Papuc, Cristina

Dubasari, R. Moldova

Reape, Nigel

Voluntari

Patkos, Laszlo

Satu-Mare

Rethi-Nagy, Zsuzsanna

Tamasfalau

Pele, Tania Larisa

Oradea

Rimbu, Cristina

Botosani

Peti, Reka Eszter

Targu Mures

Roman, Daniel

Baia Mare

Petrar, Ileana

Cermei

Roman, Diana Cristina

Somcuta Mare

Petre, Mariana Gabriela

Ghermanesti

Roman, Madalina Emanuela

Baia Mare

Petrescu, Ramona-Elisabeta

Arad

Rotariu, Mihaela

Negresti

Pirvu, Iulica

Bucuresti

Roth, Eniko Ana

Baia Mare

Pitho, Orsolya

Targu Mures

Ruba, Roxana

Satu Mare

Pitiritean Sitar, Claudia

Baia Mare

Rusen, Daniela Iuliana

Brasov

Plesa, Silviu Adrian

Targoviste

Ruxandra, Maria

Liteni

Pocriser, Gheorghe Mircea

Arad

Sacuiu, Semra

Fetesti-Gara
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Safta, Elena

Candesti

Ternyei, Andreea Maria

Cluj-Napoca

Salvari, Nicoleta

Brestea

Tintelecan, Ionela Ana Maria

Santamaria-Orlea

Sandor, Adrian Andras

Bixad

Tolcer, Dana

Chiribis

Sandu, Carmen

Bucuresti

Toma, Anamaria Ileana

Sebis

Scribleac, Ramona

Iasi

Toma, Andrei

Balc

Scutareanu, Roger Daniel

Vladimirescu

Toma, Sabina Andreea

Popesti

Sekaci, Bianca-Anca

Arad

Tovirnac, Emilia

Brasov

Severin, Mihaela

Orhei, R. Moldova

Trif, Rodica

Timisoara

Sferle, Melisa

Baia Mare

Trifu, Aurica

Cermei

Sfiriac, Silvia

Raciu

Tudorica, Jenica Elena

Turnu Magurele

Siladi, Nicoleta

Carei

Tudosanu, Laura Gabriela

Dorohoi

Silitra, Ioan

Bacau

Turcan, Maria

Orhei, R. Moldova

Silivestru, Irina

Slava Rusa

Tuta, Ramona Elena

Pitesti

Simbotin, Larisa Gabriela

Popesti-Leordeni

Uruioc, Costina-Roxana

Timisoara

Siminel, Alexandru

Arad

Uzun, Elena

Constanta

Simon, Denis Alexandru

Costiui

Vadean, Veronica

Otopeni

Sipos, Zsuzsanna

Sancraieni

Vajda, Adel

Odorheiu Secuiesc

Spancioc, Vitalie

Telenesti, R. Moldova

Vanci, Mihaela

Sarbi

Spinu, Angela

Perisoru

Varga, Bibiana

Bacau

Spiridon, Roxana Elena

Bucuresti

Varga, Eva Tunde

Micfalau

Sprivac, Gabriela Frasina

Vatra Dornei

Vasii-Kolla, Claudia

Timisoara

Stan, Florentina

Bucuresti

Vasile, Florin-Valentin

Craiova

Stan, Lenuta

Bilbor

Vasile, Liliana

Slatina

Stanciu, Elisa

Lipova

Verejan, Petronela

Causeni, R. Moldova

Stegaru, Marieana

Bacau

Vitneanscaia, Nina

Chisinau, R. Moldova

Stoian, Andreea

Apa Asau

Vladu, Ioana Laura

Dragasani

Stoisici, Nicole

Timisoara

Voinea, Andrei

Craiova

Strugariu, Ilie

Partestii De Jos

Vrinceanu, Valerica

Techirghiol

Stuleanec, Nicoleta Mirela

Cutina

Zaharia, Ionela

Agas

Tamas, Eva

Satu-Mare

Zamisnicu, Elena

Balteni

Tanase, Alina

Craiova

Telibasa, Adriana

Tuzla

Teodorescu, Cristian Alin

Bucuresti
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#EMR21 te așteaptă! Ești la o
decizie distanță de una dintre
cele mai frumoase întalniri de
Eagle - acasă, în
Arizona!
EAGLE
MANAGERS
RETREAT
16-20 SEPTEMBRIE 2021
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